TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak
yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut Oran
İstanbul Milletvekili
AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından verilen ve TBMM’den hızla çıkartılan
yasayla, grev yasağı uygulanan sektörler arasına havacılık da alındı. Bu son gelişmeye
rağmen, THY ve yan kuruluşları olan THY Teknik ve TGS’nin personelinin bu koşullarda dahi
özverili çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu kapsamda;
1- THY Anonim Ortaklığı, yüzde 49,12 oranındaki hissesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na,
dolayısıyla kamuya ait olan bir kuruluştur. Bir adet altın hisse marifeti ile de THY’de yönetim
tamamen kamunun elindedir. THY’nin Yönetim ve Denetim Kurulu, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı (ÖİB) tarafından seçilmektedir. ILO, BM Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ve
anayasamıza açıkça aykırı olduğu anlaşılan söz konusu yasayla aslında bir kamu şirketinde
fiilen grev yasağı uygulanmasının amaçlandığı açıkça görülmektedir. Diğer havayollarında
örtülü biçimde dahi sendika bulunmadığından, sektörün tek örneği olan THY’de de
sendikanın işlevi bu yasayla ortadan kaldırılmış olmuyor mu?
2- THY’de ulusal ve uluslar arası kurallardan kaynaklanan haklarını kullanarak uçuşa
gitmeyen yaklaşık 300 personelin SMS mesajlarıyla işten çıkartıldıkları iddiası doğru mu?
3- Bu uygulamanın THY Yönetim Kurulu’nun talimatı ve THY İnsan Kaynaklarından
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan tarafından gerçekleştirildiği ifade
edilmektedir. Kazım Çalışkan’ın Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı
iken Konya’da kaldığı otelin konaklama ücretini bir Tekel bayisine ödettiği gerekçesi ile
Başbakanlık Etik Kurulu’nca suçlu bulunduğu ve 07.3.2009 tarihli kurul kararının da Resmi
Gazete’de yayımlandığı doğru mudur?
4- Kazım Çalışkan, TAPDK Başkanı iken bazı kişisel, özel harcamalarını da personel maaşları
için Vakıfbank tarafından açılan promosyon hesabından ödettiği ve bu nedenle de hakkında
dava açıldığı doğru mudur?
5- Kazım Çalışkan, TEKEL depolarının Deniz Feneri Derneği’ne kullandırılması, yine
promosyon hesabından lojman tadilatı yaptırılması gibi suçlamalara muhatap oldu mu?
6- 2009 yılından bu yana THY Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve ayda 25 bin TL
maaş ve yılda 4 maaş ikramiye alan, Etik Kurulu tarafından menfaat sağlama yasağına aykırı
hareket ettiği saptanan Kazım Çalışkan’ın, hak talebinde bulunmak için ellerindeki tek meşru
ve hukuki argüman olan grevin yasaklanması karşısında yasal haklarını kullanarak uçuşa
gitmeyen personelini SMS ile işten atmasını etik buluyor musunuz?
7- Şaibeli bir geçmişi olduğu iddia edilen Kazım Çalışkan’ın yarısı kamuya ait olan ve tüm
yönetimi bakanlığınızca atanan Bayrak Taşıyıcı havayolumuzda sorumlu bir görevde
bulunması karşısında herhangi bir tasarrufta bulunmayı düşüyor musunuz?
8- Üstteki sorulara “Bakanlığımızın ve Özelleştirme İdaresi’nin yetkisi yoktur” diyorsanız, adı
geçen kuruluşa hangi kişi veya kurumun söz geçirebileceği ve kimin yetki alanına girdiğini
açıklar mısınız?
9- 2011 yılında 1 milyar TL zarar eden, personeli ile ihtilaflı, yasaya karşı hile yollarını
kullanıp haksız ve hukuksuz yere Toplu İş Sözleşmesi sürecini uzatarak çalışanlarının meşru
haklarını gasp eden THY yönetimini değiştirmek için, en büyük hissedar sıfatı ile
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na THY Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmayı düşünür
müsünüz?

